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Descrierea proiectului 

 
“Reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială “Mihai Eminescu” Brăila”  

 
 Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brăila, a semnat pe data de  23.11.2020, Contractul de finanțare nr.  6123, pentru 
proiectul “Reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială “Mihai Eminescu” Braila” , cod SMIS 122276, finanțat prin 
Programul Operațional Regional 2014 – 2020, apelul de proiecte POR/2017/10/10.1b/7regiuni - Axa prioritară 10: ”Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1: ”Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, 
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare” 
Obiectiv Specific 10.1 : ”Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru 
copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”,  în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 
Obiectivul general al proiectului: Creșterea atractivității ofertei educaționale la nivelul învățământului primar și gimnazial la Școala 
Mihai Eminescu Brăila prin asigurarea unor condiții adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copii cu scopul reducerii 
abandonului școlar și părăsirea timpurie a școlii. Măsurile de intervenție propuse au rolul de a preveni și / sau corecta fenomenul 
părăsirii timpurii a școlii atât prin îmbunătățirea calității educației la nivelul instituției de învațământ, cât și prin reacționarea la 
semnele de avertizare timpurie și prin furnizarea de sprijin specific elevilor sau grupurilor aflate în situație de risc de părăsire 
timpurie a sistemului. 
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de confort și siguranță a spațiilor în care se desfășoară procesul 
educațional tehnic și tehnologic precum și în creșterea calității formării profesionale în cadrul unităților de învațământ tehnic și 
tehnologic, în vederea asigurării de competențe profesionale necesare integrării pe piața muncii. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea Școlii Mihai Eminescu din Municipiul Brăila in vederea asigurării infrastructurii 
educaționale necesare. 
2. Dotarea infrastructurii educaționale cu echipamente și materiale didactice necesare desfășurării actului educațional și creșterea 
gradului de co-interesare a elevilor pentru participarea la activitățile școlare și reducerea abandonului școlar. 
Astfel, în cadrul prezentului proiect se propun a se realiza următoarele  - Lucrări de intervenții - Corp C1 - izolații termice la terasă și 
subsol (placa peste pământ),  demontarea remontarea și verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm peste terasă, pentru  instalația de 
parastrăsnet, reabilitare și modernizare instalații electrice și termice, realizare instalație panouri fotovoltaice și instalație panouri 
solare,  instalații curenți slabi date voce, lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii , lucrări de sistematizare - alei – trotuare, 
lucrări pentru autorizare ISU;- Lucrări de demolare Corp C2 în vederea realizării unei  extinderi a Corpului C1; - Lucrări de extindere 
Corp C1 – lucrări de rezistență, arhitectură, arhitectura lift, instalații sanitare, instalații termice, instalații electrice, instalații curenți 
slabi, lucrări pentru autorizare ISU a extinderii; Dotari: echipamente IT,  materiale didactice și mobilier pentru noile spații 
(extindere). 
Școala gimnazială Mihai Eminescu, Brăila este situată pe str. Aleea Cutezătorilor nr. 2, Brăila. 
Perioada de implementare a proiectului este de  59 de luni, cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înaintea 
semnării Contractului de finanțare. 
Data de finalizare a proiectului este 30.04.2022 
Valoarea totală a proiectului  este de  4.681.242,78 lei din care: 

Valoarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: 3.979.056,36 (85%)  lei 
Valoarea nerambursabilă din bugetul național: 608.561,56 (13%)  lei 
Valoarea totală din bugetul local: 93.624,86 (2%)  lei 

Locul de implementare al proiectului este sediul Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Relații 
Internaționale din strada Vapoarelor nr. 2, din cadrul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Brăila. 
 
 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:              
www.fonduri-ue.ro., site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a 

programului www.facebook.com/inforegio.ro 

 

 

 

 

 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
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